DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KsięŻa Chrystusowcy:
ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
ks. Mariusz Lis SChr
ks. Piotr Janas SChr
Siostry Misjonarki Chrystusa KrÓla:
s. Stefania Gałka MChR
s. Iwona Borońska MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR

MSZE ŚW. NIEDZIELNE:
8:00AM, 10:00AM, 12:15PM, 4:00PM, 8:00PM

MSZE ŚW. W TYGODNIU
od poniedziałku do soboty o godz. 8:00AM
oraz w każdą środę i piątek o godz. 7:30PM

Wówczas ujrzą Sy a Człowieczego,
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
Wtedy pośle On aniołów i „zg omadzi swoich wybranych
z czterech st on świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.
Mk 13, 26-27

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca od godz. 6:30PM
BIURO PARAFIALNE
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 9:00AM - 1:00PM,
2:00PM - 5:00PM w soboty i niedziele
biuro parafialne jest nieczynne
Organista
Mariusz Pluta, tel. 773 640 1379
HOLY TRINITY POLISH MISSION
1118 North Noble Street, Chicago, IL 60642-4015

tel. 773-489-4140; fax: 773 489 5918
parafia@trojcowo.com; www.trojcowo.com

Z Życia KoŚcioŁa
KONGRES
RODZIN
POLONIJNYCH
„Rodzina Polonijna wobec
aktualnej sytuacji
pandemii/lockdownu”
- to temat kolejnego
Międzynarodowego
Kongresu Rodzin
Polonijnych, który
odbędzie się w dniach
20 – 21 listopada 2021 roku w formie online.
W czasie Kongresu zostaną podjęte kwestie dotyczące
relacji w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania
i edukacji dzieci i młodzieży w trudnym czasie
pandemii. Będzie też czas na świadectwa małżeństw
i rodzin, dyskusje, a także na wspólną modlitwę
i wieczór artystyczny w wykonaniu rodzin z Polski
i Polonii. Serdecznie zapraszamy!
„Tematyka Kongresu będzie trochę odbiegać od tej,
do której się przyzwyczailiśmy, to znaczy nie będziemy
patrzeć na rodzinę i małżeństwo z punktu widzenia
duszpasterskiego, ale popatrzymy oczami psychologów,
pedagogów, osób, które zajmują się
rodziną i małżeństwem w trudnych sytuacjach.
Niewątpliwie taką trudną sytuację przeżywaliśmy
i nadal przeżywamy” – powiedział bp Wiesław
Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapraszając
na IV Kongres Rodzin Polonijnych, który po raz kolejny
odbędzie się online.
Więcej informacje na temat Kongresu, szczegółowy
program tegorocznego spotkania oraz informacje
o zapisach znajdują się na stronie internetowej

www.emigracja.episkopat.pl.
PRZYGOTOWANIA DO SYNODU
Modlitwa
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie,
który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy
nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni, nie dozwól, abyśmy
wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza
sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość
wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy
naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia
wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego,
co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który
działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca
i Syna, na wieki wieków. Amen
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ŚWIECE
PAMIĘCI
Osoby, które
nie mają możliwości osobiście zapalić znicza
na grobach swoich najbliższych mogą to uczynić
w naszej świątyni. Niech ta płonąca świeca będzie
symbolem pamięci modlitewnej o tych,
którzy już odeszli.
„... A światłość wiekuista niechaj im świeci”

WYPOMINKI
Przez cały miesiąc listopad,
10 minut przed Mszą św.
są odczytywane imiona i nazwiska
zmarłych wypisanych w wypominkach. Wypominki
można przynosić przez cały listopad do zakrystii.
PROSIMY O CZYTELNE WYPISYWANIE
IMION I NAZWISK ZMARŁYCH!
UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 listopada przypada tytularne święto
Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla. Wypraszajmy Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla naszych Księży i Sióstr.
Tego dnia, zostanie zabrana druga składka
na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
Prosimy o używanie kopert wyłożonych w ławkach.
Bóg zapłać!

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek 25 listopada obchodzić
będziemy Święto Dziękczynienia.
Z tej okazji zapraszamy na Mszę św.
o godz. 12.00PM, podczas której będziemy dziękować
za wszelkie dobro i łaski otrzymane z ręki dobrego Boga.
Obiad dziękczynny
Po Mszy św. zapraszamy na obiad, który odbędzie się
w naszej sali parafialnej. Osoby pragnące wziąć udział
w obiedzie dziękczynnym proszone są o wcześniejsze
zgłoszenie swojej obecności w biurze parafialnym.

SENIORZY NA TRÓJCOWIE
18 listopada - czwartek
Serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkanie seniorów.
2:30pm - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3:00pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:15pm - Msza Święta
Po Mszy Świętej spotkanie w sali parafialnej.

Z Życia Misji
PRZYJMOWANIE
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Pragniemy poinformować,
że na Trójcowie Komunia Święta
udzielana jest przy balaskach
na klęcząco lub stojąco, do ust lub na rękę.
SPOTKANIE WSPÓLNOTY
„WIARA I ŚWIATŁO”
Grupa ta gromadzi osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz wolontariuszy. Celem tej wspólnoty jest
wzajemna pomoc w rozwoju duchowym wszystkich jej
członków. Wspólnie podejmujemy rożnego rodzaju inicjatywy tj. katechezy, wspólnie przeżywane liturgie,
świętowanie i wyjazdy. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w tej wspólnocie zapraszamy
w każdą trzecią sobotę miesiąca. Najbliższe spotkanie
20 listopada o godz. 3:00PM.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Biuro Lifelong Formation Archidiecezji
Chicago serdecznie zaprasza do udziału
w wirtualnych sesjach formacyjnych przygotowujących
do zawarcia sakramentu małżeństwa. Sesje prowadzone
są na żywo w języku polskim i odbywają się
za pośrednictwem platformy Zoom. Gospodarzami
spotkań są pary z wieloletnim stażem małżeńskim.
Organizatorzy zapewniają sesje w małych, kilkuosobowych grupach. Spotkania odbywają się co drugą sobotę
miesiąca w godzinach od 9:00AM do 3:00PM.
Aby zarejestrować się na sesje PreCana odwiedź:
events.archchicago.org/precanapolsku.
SZLACHETNA PACZKA USA
Szlachetna Paczka działa na terenie Chicago
i okolic od 2016 roku. W ciągu 5 edycji akcji
pomoc otrzymało już ponad 200 polonijnych
rodzin. Do projektu Szlachetna Paczka włączane
są rodziny, które z niezależnych od siebie przyczyn
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Jeśli chcesz pomóc dołącz do projektu Szlachetna Paczka USA.
Kontakt: info@springfundation.org

PIELGRZYMKA
DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE
Nasza Misja pw. Świętej Trójcy zaprasza
na Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej
z Guadalupe, w dniach od 9 do 13 grudnia
2021 r. – udział w głównych uroczystościach
490. rocznicy objawień Matki Bożej
w dniu 12 grudnia 2021 roku.
Cena: $750 plus koszt przelotu.
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SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE:
Michael Morun
Jessica Wieckowski
Serdecznie witamy i życzymy
Bożych łask pośród nas.
CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła został włączony:
Noah James Dobros
Nowo ochrzczonemu, rodzicom, rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem
dawali przykład chrześcijańskiego życia.
NOWOŻEŃCY
Mark L. Fink & Anna Grochowska
Lukasz Piekarczyk & Kourtney Prendergast
zawarli związek małżeński.
Gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
i wszelkich łask na nowej drodze
wspólnego życia.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
Chrzest udzielany jest w drugą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 10:00AM oraz w czwartą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 12:15PM. Chrzest dziecka prosimy zgłosić
przynajmniej miesiąc wcześniej.
Katecheza przedchrzcielna w pierwszą sobotę
miesiąca o godz. 5:00PM w sali pod kościołem.
Najbliższa katecheza odbędzie się
4 grudnia 2021 roku.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH:
W każdy pierwszy piątek miesiąca
odwiedzamy z posługą
sakramentalną chorych parafian
w domach oraz na każde wezwanie.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
Prosimy zgłaszać przynajmniej sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.
SAKRAMENT POKUTY
I POJEDNANIA: 30 minut przed
każdą Mszą świętą i w pierwszy
piątek miesiąca od godz. 6:30PM.

Intencje Mszy Świętej
33. niedziela zwykła - 14 listopada
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Helena Mazur w 1. rocz. śmierci
10:00AM † Teresa Totzke - od Marszałków
12:15PM † Adolf i Cecylia Opetz
4:00PM O Boże błog. dla Katarzyny i Pawła Kwaków
z ok. 11. rocz. ślubu
8:00PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Dawida,
Moniki i Macieja z okazji urodzin
Poniedziałek - 15 listopada,
św. Alberta Wielkiego
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM O Boże błog., dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla diakona Michała Roguckiego
8:00AM † Rozalia Kowalska w 8. rocz. śmierci
Wtorek - 16 listopada
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Skoczów
8:00AM † George Sochacki
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Malinowskich
Środa - 17 listopada,
św. Elżbiety Węgierskiej
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Maziarków
8:00AM † George Sochacki
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 18 listopada,
bł. Karoliny Kózkówny
8:00AM † Za zmarłych z rodziny Gonet
8:00AM † Renata Kuter
3:00PM Seniorzy
Piątek - 19 listopada
8:00AM Dzięk. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
dla Jakuba Pruszyńskiego z ok. urodzin
8:00AM † Tadeusz i Bogdan Łokieć
7:30PM † Tadeusz Koniecki w rocz. śmierci
Sobota - 20 listopada,
św. Rafała Kalinowskiego
8:00AM † Wiktor
8:00AM † Za zmarłych wymienionych w wypominkach
- int. od Barbary Szczybury
8:00AM † Marcelina i Jan Liszka, zmarli z rodziny Liszka
4:00PM Ślub: Zac Cyran & Eve Yanaki
Uroczystość Chrystusa Króla - 21 listopada
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. dla Sióstr Misjonarek Chrystusa
Króla i Księży Chrystusowców
10:00AM † Janina i Zdzisław Roguccy
12:15PM † Urszula Siek
4:00PM O Boże błog. i zdrowie dla Stanisławy Ochwat
8:00PM Dzięk. z prośbą o dalsze błog. Boże dla Doroty
i Jana Piekarewicz z okazji 40. rocz. ślubu
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 7 listopada 2021 roku
$8,543.00 - z 256 kopert niedzielnych plus gotówka
$5,273.00 - II składka - na remonty
$258.00 - ofiary on-line
$1,885.00 - ofiary za świece
$227.00 - za gazety
$260.00 - na ogrzewanie kościoła
$222.00 - ofiary dla biednych
$95.00 - na kwiaty
Donacje możemy przekazywać w następujący sposób:
 Tradycyjną formą w kościele
 Wysyłając swoją ofiarę pocztą.
 Skanując znajdujący się obok kod QR
 Przesyłając ofiarę drogą online
(PayPal). Wystarczy wejść na stronę:
www.trojcowo.com nacisnąć zakładkę
„Donate”.Czeki prosimy wystawiać
na „Holy Trinity Polish Mission”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom
za przygotowanie kawiarenki w ubiegłą niedzielę,
7 listopada. Dochód z kawiarenki wyniósł $2,142.00.
Bóg zapłać za wsparcie naszej Misji.
DRUGIE SKŁADKI
21 listopada: Druga składka przeznaczona
jest na Seminarium Księży
Chrystusowców
28 listopada: Składka diecezjalna

- Katolicka Kampania
na rzecz rozwoju człowieka

CZYTANIA na 33. niedzielę zwykłą
I czytanie: Dn 12, 1 - 3
Psalm: Ps 16
II czytanie: Hbr 10, 11-14
Ewangelia: Mk 13, 24-32
Lektorzy na Uroczystość Chrystusa Króla - 21 listopada
8:00AM

L. Bigos, A. Bakowska, M. Włudyka

10:00AM

W. Alvarado, I. Alvarado, A. Wincenciak

12:15PM

Schola “Dzieci Pana Boga”

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Misji
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ
NA DYSKOTEKĘ
20 listopada 2021 roku
o godz. 6:00PM w sali pod szkołą.
Wiek 13+. Wstęp $7.
Pizza i napoje wliczone.
Zapisy w zakrystii u ks. Piotra lub telefonicznie
w biurze 773-489-4140.
SYLWESTER NA TRÓJCOWIE
Informujemy, że przy naszej
Misji odbędzie się
rodzinny, bezalkoholowy
Bal Sylwestrowy.
Zapraszamy na wspaniałą
zabawę i polską kuchnię.
Zarezerwuj ten wieczór
wśród nas!
Szczegóły już wkrótce.
SPOTKANIE MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
Spotkanie Wspólnoty Młodych Małżeństw
odbędzie się dzisiaj, 14 listopada 2021 roku
o godz. 6:00PM, a młodzieży starszej
Duc in Altum 21 listopada o godz. 6:00PM. Zapraszamy!
ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy
wszystkich,
którzy
regularnie biorą udział w życiu naszej
Wspólnoty, aby się zapisali do naszej
misji i używali kopert. Zapis do parafii
ułatwia załatwienie wszelkich formalności związanych
z życiem sakramentalnym.
Zwracamy się z prośbą do tych parafian, którzy
zmienili adres zamieszkania, o kontakt z biurem
parafialnym w celu uaktualnienia nowego adresu.
Formularze do zapisu dostępne są w zakrystii
lub na stronie internetowej www.trojcowo.com.
POKAZ FILMÓW O ROMANIE DMOWSKIM
I IGNACYM J. PADEREWSKIM
Z okazji Święta Niepodległości Polski,
Instytut Dziedzictwa Polskiego serdecznie
zaprasza Polonię na pokaz dwóch filmów
dokumentalnych o Ojcach Założycielach II RP: na film
„Roman Dmowski” oraz na film „Ignacy Jan Paderewski:
wielki Polak, wielki muzyk, wielki mąż stanu”. Niech ich
ofiarna miłość i wierność Ojczyźnie będzie dla nas
pochodnią w naszym życiu narodowym. Projekcja
odbędzie się w niedzielę, 21 listopada o 5:00PM
w sali parafialnej im. ks. Władysława Gowina.
Wstęp wolny.
Alfred M. Karwowski, prezes
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WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - dla młodzieży studenckiej i pracującej; co dwa
tygodnie w niedziele, godz. 6:00PM; opiekun ks. Piotr
„Dzieci Pana Boga” - schola dziecięca, próby w niedzielę po Mszy
o godz. 12.15PM
Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota 1:00-3:00PM
prowadzi Jan Góra
Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela po Mszy św.
o godz. 12:15PM, prowadzi Katarzyna Wołek
Instytut Dziedzictwa Polskiego - III niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 4:00PM, prowadzi Alfred Karwowski
Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca,
godz. 9:00PM - odpowiedzialna Danuta Grabiec
Katecheza dla dorosłych - Lectio Divina w każdą niedzielę
po Mszy św. o godz. 4:00PM - prowadzi Danuta Grabiec
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30PM
ks. Proboszcz i Mira Radzik
Lajkonik:
Grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30PM odpowiedzialna
Halina Misterka
Mały (10-13 lat) - środa, godz. 6:30PM - odpowiedzialna
Małgorzata Łyda
Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota,
godz. 1:00PM - odpowiedzialna Małgorzata Łyda
Lektorzy - opiekun ks. Mariusz, koordynator Elżbieta Majchrowska
Marszałkowie - odpowiedzialny Tadeusz Bukowski
Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30PM,
prowadzi ks. Proboszcz
Ministranci - sobota godz. 1:00PM, prowadzi ks. Piotr
Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz. 6:30PM.
Orkiestra - niedziela, godz. 11:00AM, odpowiedzialny
Waldemar Ruszała
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:00AM1:15PM Prezydent - ks. Proboszcz, Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00AM -1:15PM. Koordynator - s. Małgorzata
Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
Ruch Czystych Serc - II i IV piątek miesiąca; prowadzi ks. Piotr
Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela, godz. 3:00PM
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne,
godz. 5:00PM - prowadzi Danuta Grabiec.
Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30PM,
opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat
Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy, godz. 4:00PM,
sobota, godz. 12:00-3:00PM;
niedziela, godz. 11:15AM- 2:15PM, odp. - Andrzej Zgiet
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
Wspólnota Anonimowych Alkoholików - spotkania
w poniedziałki, godz. 8:00PM, w budynku domu Anawim;
kontakt: Anawim 773-486-8344
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnota Młodych Małżeństw - spotkania w każdą II niedzielę
miesiąca; prowadzi ks. Piotr
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspólnota Wiara i Światło - trzecia sobota miesiąca,
kontakt: Aneta Mirosławska - 773-217-9868
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00PM, opiekun ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00PM - prowadzi
Marzena Włosek

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

MARK HANSON

Jesli potrzebujesz ubezpiecznie
na dom, auto, zycie lub biznesowe
dzwon do Emilii 708-689-4035
emilia@markfromsf.com

773.471.1444
Best Work • Best Rates
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Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

(CST 2117990-70)

Medical Alert System

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608
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Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
End of the
Year Sale!

75% OFF
LABOR!
Offer does not include cost of material.
Discount applied by representative at
time of contract execution.
Offer ends 12/31/2021.

Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute
in-home product consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary. Retail
value is $50. Offer sponsored by LeafGuard Holdings, Inc. Limit one gift card per household.
LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID,
understand English, and be legally able to enter into a contract. The following persons are not
eligible for this offer: employees of LeafGuard or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home consultation within
the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal
or greater value if it deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.
darden.com/gift-cards/terms-and-conditions) of such gift card will be mailed to the participant
via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form provided at consultation. Not
valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not sponsored or
promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation.
Offer ends 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

CALL NOW 708-462-6373

Check It Out Today!

Catholic Parishes

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

Call during this program &
receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate &
free gutter inspection!

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

Directory of

• LeafGuard®
is guaranteed never
to clog or we’ll clean
it for FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out leaves,
pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder to
clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not a
flimsy attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

Get it. And forget it.®

24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197 Email: sales@jspaluch.com
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

